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	Teisipäeval, 20. septembril on HTG sügispiknik Taevaskojas. Täpsemat informatsiooni jagavad klassijuhatajad.

Kolmapäeval, 21. septembril kell 10.35 oodatakse auditooriumisse õpilasi, kes majutavad 5.-8. oktoobrini külalisi Soomest.
Kolmapäeviti kell 16.00 ootab õpetaja Ingo Meyer kõiki filmisõpru saksa filmiringi (ruum 203). Jälgige palun kindlasti reklaami koolimaja I korruse stendil. 
Esimene kohtumine on juba 21. septembril kell 16.00.
	Neljapäeval, 22. septembril algusega kell 18.00 toimub koolimajas 10. klasside tutvumisõhtu (korraldab 11d klass). Õpetajatest on õhtul valves H. Kiisel ja M. Matto.

Iga 10. klass valmistab ette oma klassi tutvustava plakati ja lühikese etteaste (tants, laul, näitemäng vms.). NB! Klassijuhataja peab olema kaasatud. Kõik on oodatud üritusel osalema! Igaüks võtab kaasa oma haaknõela ja hea tuju!
	Tartu Ülikooli Teaduskool pakub üldhariduskoolide õpilastele süven-datud aineõpetuseks eri tasemel kursusi matemaatika, füüsika, keemia, informaatika, bioloogia, keeleteaduse (lingvistika) ja filosoofia vallast. Uute valdkondadena on kavas meditsiini tutvustav kursus ja geograafiakursus. Teaduskooli kursustele saab registreeruda 20. septembrini. 

Aadress: TÜ Teaduskool, Tähe 4-143. Tel. 7375581. E-post: ttkool@ut.ee
20.-22. septembrini külastab kooli Immanueli Kolledi õppedirektor Brian Jacobi. Ta kohtub ka kolledžis  õppinud õpilaste ja nende vanematega.
Neljapäeval, 22. septembril kell 15.40 on kooliarenduse töörühmade juhtide ja kooli juhtkonna nõupidamine. 
Reedel, 23. septembril on psühholoog Kaia Raig Tallinna Ülikoolis Eesti Loovteraapiate Ühingu üldkoosolekul.
	Inglismaal elav ajakirjanik Tiina Tamman asutas paari aasta eest Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde allfondi ärksa mõtlemise toetuseks. Septembris 2005 kuulutab Eesti Rahvuskultuuri Fond välja selle aasta esseekonkursid õppivatele noortele, et toetada nende loomulikku annet iseseisvaks mõttetegevuseks, tahtmist seda annet arendada. Esseede esitamise tähtaeg on  15.oktoober. Parimate tööde autoritele määratakse ühekordsed stipendiumid. Täpsemat informatsiooni saab eesti keele ja kirjanduse õpetajatelt.
11. ja 12. klasside õpilastel, kes 2005.a. kevadel sooritasid geograafia riigieksami, on võimalus  tunnistused kätte saada neljapäeval, 22. septembril pärast 3. või 4. tundi õppealajuhataja kabinetist (209). Hiljem tagastatakse tunnistused Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse.
23.-25.septembrini viibivad võõrkeeleprojekti “Kaks keelt – kaks võimalust” raames Lätis ja Leedus vastukülaskäigul 14 meie kooli õpilast  ning õpetajad Ljubov Titova ja Aive Roots. Nimetatud õpetajate tunde asendavad teised vene ja saksa keele õpetajad.
Antud projektiga seotud õpilasi oodatakse kolmapäeval, 21. septembril kell 11.50 ruumis 204. Arutame meie reisiga seotud küsimusi.

	22.-23.09. viibib täiendkoolitusel õpetaja Ülli Roostoja. Tema tunnid asendatakse teiste inglise keele õpetajate poolt.
	24. - 25. septembril on kõik arvutihuvilised treffneristid on oodatud järjekordsele võrgupeole „Collusion” (toimub kl.107). Kaasa oma arvutikomplekt ja pikendusjuhe. Iga HTG õpilane võib kaasa kutsuda ühe sõbra.
	22.-25. septembrini viibivad Tartus 43 rootsi õpilast ning 4 õpetajat Ale gümnaasiumist. Reedel külastavad rootsi õpilased ka meie 1.- 4. tundi.

Muudatused tunniplaanis seoses rootslaste vastuvõtuga:
Kolmapäev, 21.09.
11b – 7.- 8. tund	matemaatika – H.Kiisel – 139
Neljapäev, 22.09.
11a – 1.- 2. tund 	ajalugu – K.Punga – 144
Reede, 22.09.
11a – 5.- 6. tund 	matemaatika – H.Kiisel – 135
11b – 5.- 6. tund	keh. kasvatus – A.Saarva/P.Parisoo
Reedel viibivad õpilased esimeses neljas tunnis järgmiselt:
1.-2. tund:
11bc – saksa keel - 204 – 5 õpilast
11ae – õp. A.Tartu – 312 – 5 õpilast
11ae – õp. M.Savi – 309 – 5 õpilast
11ae – õp. K.Rootsi – 308 – 5 õpilast
11bc – õp. M.Park – 105 – 7 õpilast
11ae – õp. E.Nõlvak-Donohoe – 102 - 7 õpilast
10c – õp. L.Jõgi – 303 – 6 õpilast
12e – õp. Ü.Keerberg – 220- 3 õpilast
3.-4. tund:
12bcd – saksa keel – 204 – 5 õpilast
11d – H.Toots – 225 – 5 õpilast
12bcd – A.Tartu – 312 – 5 õpilast
12bcd – M.Savi – 309 – 5 õpilast
12bcd – K.Rootsi 308 – 5 õpilast
12bcd – M.Park – 105 – 5 õpilast
12bcd – E.Nõlvak-Donohoe – 102 – 5 õpilast
10e – L.Jõgi – 303 – 8 õpilast
	Palve õpilastele:

selleks, et vältida sööklas ummikuid (Näiteks 15. sept. oli I vahetunnil ca 70 talongiga sööjat, II vahetunnil üle 160-ne. Sööklas on aga kohti 130.), peaks iga klass käima söömas selleks ettenähtud ajal.



